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1. P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 19 november 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 19 november 2019.

2. R.A. Tetteroo

Memo integratie verordeningen
samenvatting:
Dit memo wordt na goedkeuring van Wethouders van Vugt en Tetteroo ter
informatie voorgelegd aan het college. Dit memo betreft een opzet voor het
samenbrengen van alle regels over de fysieke leefomgeving op
gemeentelijk niveau in één verordening (de Verordening Fysieke
Leefomgeving). Dit is een tussenstap naar een gemeentedekkend
omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. In de bijlage zijn de
resultaten opgenomen van de inventarisatie van de gemeentelijke
verordeningen. In deze inventarisatie is onderzocht welke gemeentelijke
regels binnen de reikwijdte van de Omgevingswet vallen en zodoende

dienen te worden opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving en
in het toekomstige omgevingsplan.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennisnemen van het memo integratie verordeningen, met een
tekstuele aanpassing.

3. M. Bunnik

Interbestuurlijk toezicht Rapportage PZH 2018
samenvatting:
De provincie heeft de prestaties van de Zuid-Hollandse gemeenten
beoordeeld en gebundeld. Op het totaalbeeld zijn de prestaties van 2018
afgezet tegen de ontwikkelingen ten opzichte van 2017 en indien van
toepassing voorzien van bestuurlijke aandachtspunten en te ondernemen
acties.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2018.
2. Kennis te nemen van de actualisatie en ingestelde acties.

4. M. Bunnik

Ondertekening Gouds Sportakkoord
samenvatting:
Het afgelopen half jaar heeft een externe sportformateur samen met
tientallen organisaties en personen uit de stad gewerkt aan de ontwikkeling
van een Gouds Sportakkoord. Het akkoord is momenteel gereed en wordt
op 3 december op feestelijke wijze gepresenteerd en ondertekend. De
gemeente Gouda is een van de beoogde ondertekenaars en is bovendien
de partij die bij het Rijk uitvoeringsbudget kan aanvragen voor de uitvoering
van het akkoord.
Het aan dit dossier toegevoegde document is nog niet de definitieve
eindversie. Aan de lay-out en de laatste tekstuele opmerkingen van het
Gouds Sportakkoord wordt de komende week nog de laatste hand gelegd.
Ook wordt nog een pagina met de namen van alle deelnemende partners
toegevoegd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten tot:
1. Het ondertekenen van de Intentieverklaring Uitvoeringsbudget Lokaal
Sportakkoord.
2. Het machtigen van wethouder M. Bunnik om de gemeente Gouda ter
zake te vertegenwoordigen en de Intentieverklaring Uitvoeringsbudget
Lokaal Sportakkoord te ondertekenen.

3. Het medeondertekenen van het Gouds Sportakkoord.
4. Een tekstuele aanpassing in het Sportakkoord.

5. M. Bunnik

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid
samenvatting:
Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte
aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid.
Voor een veilige digitale overheid.
Tot dit moment hebben alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR
(Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze
baselines zijn (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog
gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele
ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002).
Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid.
Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één
gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele
overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISOnormatiek.
De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de nu bestaande
BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun
verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het
Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG
zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid
gemeente Gouda.
2. Het voorbereiden van het informatiebeveiligingsplan 2020 en deze ter
vaststelling agenderen voor het college.
3. Het mandateren van de directie voor het vaststellen van aanvullende
beleidsdocumenten informatiebeveiliging.
4. Het laten ingaan van dit Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid per 1
januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van het oude
informatiebeveiligingsbeleid van 20 november 2018.

